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Donderdagmiddag 21 februari 2019 
Hotel/Conferentiecentrum Ter Elst – Edegem 
Inclusief lunch

Graag nodigen wij u uit voor ons hygiëne mini-symposium Vlaanderen 2019.  

Onafhankelijke wetenschappers en vakgenoten informeren u in een middagsessie over 
een viertal interessante en actuele onderwerpen.

Charlotte Michels is Deskundige Infectiepreventie en eigenaresse van  CareB4.   
Zij deelt haar deskundige ervaringen over de positieve resultaten van een optimale 
samenwerking tussen de schoonmaakdienst en de dienst infectiepreventie.

Frans de Vos, Deskundige Infectiepreventie verbonden aan het Reinier de Graaf 
ziekenhuis Delft praat u bij over de nieuwe (concept) richtlijn 8 van de VCCN en zijn 
eerste ervaringen. Richtlijn 8 gaat over het monitoren van operatiekamers in gebruik.

Sindy Vlamings is als Deskundige Infectiepreventie werkzaam bij de ziekenhuisgroep  
Elizabeth-TweeSteden. Zij heeft zich verdiept in het onderwerp smartphones en 
tablets in de gezondheidszorg, veilig of verantwoord?

Tenslotte krijgt u informatie over een nieuw internationaal project, Clean Hospitals. 
Clean Hospitals is een initiatief van o.a. prof Didier Pittet, bekend van de wereldwijde 
WHO campagne “Clean Care is Safer Care” dat vooral is gericht op handhygiëne.  
Clean Hospitals gaat verder. Het richt zich op een verbeterde hygiëne binnen het 
gehele ziekenhuis en het stimuleren van ziekenhuis management, meer te investeren in 
schoonmaak & desinfectie.

De middag begint om 12:00 met een lichte lunch en vanaf 15:30 kunt u, voorzien van 
een hapje en een drankje, napraten met vakgenoten.

De reacties op ons symposium van 2018 waren zeer positief, dus meld u snel aan: 
stuur een e-mail met uw naam, functie, naam organisatie en contactgegevens naar:    
naomi.dechateau@fhp-ww.com. Zodra wij uw aanmelding binnen hebben sturen 
wij aanvullende informatie. Het symposium wordt in het Nederlands gegeven en is 
kosteloos. Accreditatie bij VHIG is aangevraagd.

Graag ontmoeten wij u op 21 februari in Edegem. U bent van harte welkom.

Vileda Professional Team België/Vlaanderen



Praktische informatie

Datum: 21 februari 2019 
Aanvang: 12.00

Locatie:  
Hotel/Conferentiecentrum Ter Elst – Edegem 
Kattenbroek 1, 2650 Edegem, België

Mocht u willen blijven overnachten, kunnen wij een speciale korting bieden.  
Neem hiervoor contact op met Naomi.Dechateau@fhp-ww.com

Graag stellen we u de sprekers voor:

Charlotte Michels, Deskundige Infectiepreventie en eigenaar van CareB4.  
CareB4 levert diensten op het gebied van infectie preventie aan zorginstellingen en 
de medische industrie. Charlotte heeft zich gespecialiseerd in de langdurige zorg en 
schoonmaakonderhoud binnen de zorgsector. Onder de naam ZorgVooraf biedt zij 
opleidingsmodules over infectiepreventie in de langdurige zorg aan, in de vorm van 
e-learning, gecombineerd met training on the job. De ideeën die ontstaan uit de 
combinatie van deze ervaringen, wil zij graag met u delen. 

Frans de Vos, Deskundige Infectiepreventie Reinier de Graaf Gasthuis Delft en 
bestuurslid van de VHIG (beroepsgroep vereniging voor Deskundigen Infectiepreventie). 
Frans de Vos is vanaf 1974 werkzaam in de gezondheidszorg, eerst als verpleegkundige 
A en B, dialyse- en transplantatieverpleegkundige en tenslotte als Deskundige Infectie 
preventie. Naast het Reinier de Graaf ziekenhuis adviseert hij ook andere ziekenhuizen 
en instellingen.

Sindy Vlamings, Deskundige Infectiepreventie bij de ziekenhuisgroep ETZ in Tilburg. 
Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum met drie locaties in 
Tilburg en Waalwijk. Sindy heeft haar expertise opgedaan binnen meerdere disciplines 
en in meerdere ziekenhuizen. Infectiepreventie van het ETZ adviseert niet alleen binnen 
het ETZ maar heeft ook werkzaamheden extramuraal.




